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ְלַעְצמֹו, ֶאָלא ְלִהְצָטֵרף ַיַחד  ַמְטַרת ָהֲעבֹוָדה ֶשל ָכל ְיהּוִדי_____ ַלֲעבֹוד ּוְלַקֵיים ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ַרק 

ִעם ֲחֵבָריו ּוְלִהְשַּתֵדל ל_______ עֹוד ְיהּוִדים ַלֲאלּומֹוֵתיֶהם! ְבָכְך ִיְפֲעלּו ֶשִּתְהֶיה ְקדּוָשה ְבָכל 

 ֵים זֹאת ֲהִכי טֹוב? ְוֵאיְך ְנַק  _______!

ְשַתֲחֶוָנה _________"        "ַותִּ

   !  ים ַלֲאלּוַמת יֹוֵסףְל ְיֵדי ֶשִנְהֶיה ְבֵטִלים ִל______ ַהּדֹור , ִמְשַּתֲחוִ עַ 

 .ִלי הֹוָראֹות הרבי, ְנִשיא דֹוֵרינּוָדָבר ב ּוםש עֹוִשים____  

 

ְלַאַחר ַהַמָסע ִעם ַהַמְצֵפן ַהֲחִסיִדי ֶשִקֵשר אֹוָתנּו    ְגֻאָלה.ֹחֶדש הַ  _____ ש  ָאנּו ְבִסּיּום ֹחדֶ 

ָכֵעת   ָבעֹוָלם.  _____ִלְקַראת ַהְגֻאָלה. ָהאֹור ָהֱאלֹוִקי ְכָבר  ____ָלַרִבי ְוֵהִאיר ָלנּו ֶאת הַ 

ְדָלַקת ֲחנִֻכּיֹות ֲעָנק.  הַ בְ  ________יִרים ֶאת ָכל הָ ָאנּו ְמַפְרְסִמים ּוְמִא  –ְבַחג ַהֲחנָֻכה 

ָהעֹוָלם ֶאת ָהאֹור ָהֱאלֹוִקי ַהְגֻאָלִתי. ְיִהי ָרצֹון ֶשִנְזֶכה ִמָּיד ִלְראֹות   ______ְמִביִאים ְלָכל 

 דֹול!! ע"י ַהֹכֵהן ַהגָ  ______ַהָטהֹור ְבֵבית  ה   ______ֶאת ַהְדָלַקת ְמנֹוַרת 

ה  נ  הִּ י וְ תִּ מָ לּוה אֲ מָ ה קָ נ  הִּ ה וְ דֶ שָ הַ  ְךתו  ת בְ מו  לּוים אֲ מִּ לְ ַאמְ  נּוחְ נַ "אֲ 

 ()בראשית ל"ז , ז' "_________ה לַ נָ וֶ חֲ תַ שְ תִּ ם וַ כֶ תְ מַ לּוה  אֲ נָ בֶ סּות

    _____ת של צֹויצֹונִ  דח  י    יםפִ ְס אֹו

 ה? _________________ יפֹ אֵ 

 יד     ִס ל חָ ל כָ שֶ  תֹודָ בֹועֲ    

   ________ דח  י  ים ִמ לְ אַ ְמ 

 ה? _________ יפֹ אֵ   

 " _____ __ ___ ים  מִּ לְ ַא מְ " 

       –ְנִשיא ַהּדֹור ַבָפָרָשה 
 ______________ 

 

 

       – ינּומֵ יָ ר בְ ֹוּדהַ  יאִש נְ 
 ______________ 

 

 

 יו        חָ אֶ ף וְ סֵ ֹול ים שֶ תָ דָ בֹועֲ   

 ְלָמה-ַהַמָטָרה

 ה?ָכל ָהֲעבֹודָ 

 

 

ְלָמה -הַהַמָטָר 

 ה?ָכל ָהֲעבֹודָ 

 

 

ה ֲחנֻכָּ ַהֲחִסיִדים יֹוְצִאים   – ב 

ְבהֹוָרָאה ֶשל ָהַרִבי ְלַהְדִליק ֲחנִֻכּיֹות  

  ____ָבְרחֹובֹות ְלָהִאיר ֶאת ַהחּוץ בְ 

 ֱאלֹוִקי . 

 

ֵלו ִכסְּ ֵקן  ַאְדמֹו"ר ַהזָ  -בי"ט בְּ

ִמַמֲאָסר ָלעֹוָלם ְוִהְתִחיל  ָיָצא 

.  הּוא  ______ְלָהִפיץ ֶאת אֹור הַ 

 ִקֵשר ֶאת ָהָעם ָלאֹור ָהֱאלֹוִקי. 

 

ה  שָּ רָּ פָּ      _____ָהַאִחים ָיְצאּו לַ  –ב 

ִקְבצּו ֲאֻלמֹות, ְוִהְשַּתֲחוּו  

ְוִהְתַקְשרּו  ַלֲאֻלָמתֹו ֶשל יֹוֵסף ְוָזכּו  

 ִמֶמנּו אֹור ֱאלֹוִקי.  _____לְ 

 



 


